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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU .............................................. Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1974 ...................... Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội .............................. Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ ......................... Năm, nước nhận học vị: 2001, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: .................................................. Năm bổ nhiệm: ..................
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Văn Lang
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy tập trung
Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ
Ngành học: Sư phạm Anh văn ...............................................................................................
Nước đào tạo: Việt Nam ......................................................... Năm tốt nghiệp: 1995
Bằng đại học 2: ....................................................................... Năm tốt nghiệp: ....................
2. Sau đại học
-

Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng ..................... Năm cấp bằng: 2001
Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Tiến sĩ chuyên ngành: ............................................................. Năm cấp bằng: ...............
Nơi đào tạo: .......................................................................................................................

-

Tên luận án: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3. Ngoại ngữ:

1. Pháp văn

Mức độ sử dụng: Tương đối

2. ………………………… Mức độ sử dụng: ………………………
3. ………………………… Mức độ sử dụng: ………………………
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1995 - 1997

Cao đẳng Sư phạm Bến Tre

Giảng viên Anh văn

1998 - 2000

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Học viên cao học, Giảng viên
Hà nội
thỉnh giảng đại học
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2001 - 2005

Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí
Minh (Cao đẳng Công nghiệp 4 cũ)

Tổ trưởng bộ môn

2002 - 2008

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ

Giáo viên

2005 - 2010

Saigon Tech

Tổ trưởng bộ môn

2010 - nay

Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật
TP. HCM

Cộng tác viên

2011 - 2013

Đại học Phan Thiết

Giảng viên- Phó Khoa Ngoại ngữ

2011 - 2015

Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Quốc
gia Tp. Hồ Chí Minh

Giảng viên

2012 - 2018

Saigon Tech

Tổ trưởng bộ môn

2018 - nay

Trường đại học Văn Lang

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT

1

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt
đầu/Năm
hoàn
thành

Đề tài cấp
(NN, Bộ,
ngành,
trường)

Trách nhiệm tham gia
trong đề tài

2017

Học viện

Nghiên cứu sinh

Quản lý hoạt động giáo dục
kỹ năng sống cho sinh viên
các trường cao đẳng nghề tại
thành phố Hồ Chí Minh

2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT

1

2

3

Tên công trình
Quản lý hoạt động giáo dục
kỹ năng sống cho sinh viên
cao đẳng nghề - vấn đề cấp
thiết trong tiến trình hội
nhập
Cách mạng 4.0 và sự cần
thiết phải thay đổi tư duy,
thái độ, và kỹ năng làm việc
của người lao động Việt
Nam trong môi trường làm
việc công nghiệp
Giải pháp nâng cao chất
lượng dạy và học tiếng Anh
ở các trường cao đẳng nghề
tại thành phố Hồ Chí Minh

Năm
công bố

Tên tạp chí

2018

Tạp chí Quản lý giáo dục

2018

Kỷ yếu Tâm lý học và Sự phát triển bền
vững, Hội Tâm lý học Xã hội Việt Nam

2019

Tạp chí Kinh tế-Công nghiệp, Trường
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
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4

5

6

Một số giải pháp quản lý
hoạt động giáo dục kỹ năng
sống cho sinh viên các
trường cao đẳng nghề tại
thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ năng sống và văn hóa
học đường ở các trường đại
học, cao đẳng
Thấu hiểu tâm lý tuổi “ô
mai” trong xã hội hiện đại–
bài toán nan giải của bậc
làm cha mẹ

2019

Tạp chí Quản lý giáo dục

2019

Tạp chí Giáo chức Việt Nam

2019

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học
“Tâm lý học và đạo đức nghề tâm lý”,
Hội Tâm lý học xã hội Việt nam

Tp. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2019
Xác nhận của cơ quan

Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

GV-Ths. Nguyễn Thị Thu
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